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OGŁOSZENIE NR 8/04/2019 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 

Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia 

Poszukują kandydatki/ kandydata na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. APARATURY MEDYCZNEJ 

 

Do zakresu zadań na w/w stanowisku pracy należeć będzie przede wszystkim: 

 nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją aparatury medycznej 

 odpowiedzialność za terminowe przeglądy techniczne oraz naprawę aparatury medycznej 

zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami i procedurami 

 współpraca z serwisami zewnętrznymi (w zakresie usuwania nieprawidłowości, usterek, awarii 

sprzętu) 

 planowanie i realizacja zakupów aparatury medycznej 

 przygotowywanie specyfikacji wymagań technicznych aparatury medycznej przy przetargach  

i zapytaniach ofertowych na zakup i usługi serwisowe 

 udział w komisjach przetargowych 

 nadzór nad organizacją instalacji, montażu i rozruchu aparatury medycznej 

 rozliczanie, opisywanie faktur 

 prowadzenie dokumentacji technicznej 

 współpraca z oddziałami oraz innymi działami Szpitala 

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe  

 bardzo dobra znajomość Ms Office 

 umiejętność pracy w zespole 

 bardzo dobra organizacja pracy 

 dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność 

 

Mile widziane: 

 wykształcenie wyższe techniczne: inżynieria mechaniczno-medyczna lub inżynieria biomedyczna 

 doświadczenie na podobnym stanowisku lub w jednostce medycznej 

 świadectwo kwalifikacyjne typu E1 

 znajomość prawa zamówień publicznych 

 

Oferujemy: 

 pracę w dynamicznym zespole i miłej atmosferze; 

 zdobywanie doświadczenia zawodowego w dużej Spółce; 

 możliwość rozwoju zawodowego. 
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Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres: kadry@szpitalepomorskie.eu  

z dopiskiem Rekrutacja do Działu Aparatury Medycznej. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.  

1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych).” 

 

Informujemy, że Administratorem danych są Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. 

Powstania Styczniowego 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 

dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 


